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1. ora 
35 Wakil mentjela djalan. persidangan 

DJAKARTA: 26Pebr. — Pada hari Kemis, hari ke-4 konp, Djawa Barat, anta 
lain dibitjarakan sebuah resulusi Komite Persiapan, Hadir 97 wakil Ketika ketua hendak ala i 
membatjakan surat2 jang raasuk, dr, Hasan Natanegara: dari Bogor minta supaja lebih dulu : 

| ditetapkan agenda. 
4 £ 

| Ketua menoiak permintaan itu, 

dan sbg perores ar. Hasan ine. 
' ninggalkas rapat. Dalam surat 
jang masuk terdapat surat dari 
dr. van Mook jang menjatakan 
bahwa pem. bersedia mengakui 
konperensi sbg dewan perwakilan 
sementara .Djawa Barat, asal 
sadja dipenuhi 2 sjarat: 1) kon- 
perensi harus menjokong  per- 
mintaan pengakuag itu, 2) kon. 

perensi sbe - dewan perwakilan 
harus melandjutkan pekerdjaan. 
nja dengan menetapkan peratu- 

ran tatanegara. 

Berhubung dengan surat van 
Mook itu, maka Komite Persiapan 
menjusun suatu resolusi, jang 
bersama2 dengan surat itu akan 
dibitjarakan oleh konperensi. 

24 orang mendaftarkan diri 
nik berpidato. : 
Diantara surat2 jang masuk 

terdapat pula suatu perotes dari 
35 wakil terhadap djalan persida 

jang di- 

anggapnja tidak demokratis sa 
ma sekali. Selain darj itw, ter- 

SARI BERITA 
  

— 15 orang Jaki2, perempuan dan. 

kanak2 India jg berziarah kesu- 
xg ai Gangga matj tenggelam, ke- 

tika perahu jang ditumpanginja 

terbalik, 

& 
— Seorang djurubitjara keduta- 

an Rusia di Nanking menjangkal 
warta2 jg menjatakan bahwa Ru- 

sia menimbulkan perang saudara 
di Tiongkok, : 

x 

— Parlemen Pakistan pada hari 
Senen buat pertama kali bersi. 

dang di Karachi, utk membitja- 
rakan anggaran belandja domini 
on Pakistan. 

7 & 

— Angkatan laut USA mengu- 

mumkan 'bahwa Amerika kini 

mempunjai pesawai2 pemburu 

baru, jg bermotor ,jet” jg dapat 

terbang lebih 880 km sedjam. 
Pak 

— Pada Selasa pagi tjalon PM 

Djepang, Hitoshi Ashida, berun- 

ding dgn djenderai MeArthur. Se 

sudah itu ja menerangkan, mem. 

punjai banjak harapan axan da- 

pat membentuk kabinet paru. 

x 

—— paus Pius XII memberi ke- 

jonzgaran kpi bekas radja Mihai 

dari Runuania (beragama geredja 

Ortodox) untuk menikah dengan 

puteri Renee Bourbon . Parma 

(Katholik). 
at 

— Henry Wallace, tjalon Partai 

Ketiga dim pemilihan presiden 

jad,, mentjela rentjana bantuan 

'Triman kpd Tiongkok. Ia menu. 

duh bahwa pem. USA mengada- 

kan intervensi militer di Tiong. 

kok dgn mengirimkan 25.000 ser- . 

dadu dan Ik 300 kapal, pesawat 

terbang dll kpd Chiang Kai Shes 

4 

— Wakil2 Korea di Tiongkok 
mendesak kpd PBB supaja segera 
mengambil tindakan untuk men- 
dirikan pemerintah. merdeka di 
Korea Selatan (daerah pendudu- 

| kan-USA). Seperti diketahui, di 
Korea Utara (daerah penduduk- 
an Rusia) sudah didirikan peme. 

rintab, : 

dapat pula surat dari Van Hels. 
ding€n dan Tan Eng Oer dari 
Djakarta, jang menjokong mosi- 
perotes Soenarjo terhadap sikap 
Sujoso, jang menurut mereka te- 
lah menimbulkan kesulitan2 pa. 
da hari pertama, 
Kemudian berturut2 angkas bi 

tjara 24 orang. Sujoso dari Dja- 
karta sebagai pembiijara perta- 
ma, memperingatkan, dari su, 
rat dr. van Mook ternjata bahwa 
konp. Djawa Barat ini bisa didja- 
dikan parlemen rakjat, djika men 
dapat sok: 
mengusulkan 

bawa kembali ke Pp aa Ker 

nurut kompromisitui S Isl 
atu pemerintah dan perwakilan 

sementara Dima. Barat Sambil 
menunggu hasil plebisit.- 

Buldan kemudian memperingat 

kan atas akibai2 jang Gapar ter 

Gjadi, djia segala Sesuatu tidak 

digantungkan - Kepada - plebisit. 

Pembitjara2 lainnja, jakni Asa- 

dibrata, Oli Sutiadi, Judawinata 

Sumarno tidak setudju dengan 

status Djawa Barat. 

Pk 3 siang, diadakan pemungu- 

tan suara tentang resolusi Komi- 

te Persiapan, Dalam resolusi 

tsb. dinjatakan bahwa konperen 

si perlu sekali digjadikan dewan 

perwakilan rakjat sementara, De 

wan ini akan berkewadjiban me- 

njusun peraturan tatanegara Se- 

mentara, dian berdasarkan per- 

aturan itu akan didirikan peme- 

rintah sementara Djawa Barat. 

Kepada Recomba diminta spj me 

njampaikan resolusi itu kpd pem. 

Bid. 

Resolusi tsb. diterima dengan 

62 suara lawan 35, dan 1 blanko. 

Demikian menurut KB Bli, 

x 

Tentang jalan perundingan 

pada hari ketiga, jail Rebo 3E 

jang dianggap oleh 35 wakil sbg 

tidak demokratis, djuruwarta kita 

di Bandung mewartakan sbb. : 

Pada hari Selasa didapat kom. 

promi antara SujosOo dan komite 

persiapan. Kompromi ini kemudi- 

an dianggap sepi, karena katanja 

pemerintah.umum sudah . mau - 
mengakui pembentukan negara 
Djawa Barat. 

Pada hari Rebo, kompromi tab. 
mestinja Gikemukakan kpd si- 
dang. Tetapi, dgn tidak menung- 
gu keputusan sidang lebih dulu, 
Komite persiapan gudah mengi.- 
rimkan 3 utusan jang minta kpd 
permerintah-umum spj konp..di- 
akyi sbg badan perwakilan rak- 
JAtaain 

P3 

Anggauja Tweede Kamer, FJ, 
dnart (R.V.d, Arbeid). telah 

tulisan: kpd menteri seberang lai 
Jotikman meng€nai soal Indone- 
sia. Ia bertanja, apakah i 
tidak berpendapat, bahwa i 
BIS untuk menjokong pembentuk 
an negara2 kevil di Indonesia 
akan membahajakan persetudju 
an Renville. Ia tanjakan - pula, 
apakah Konperensi Djawa Barat 
III berguna sama sekali bagi per- 
hubungan baik antara Djakarta 

- dan Jogja. 5 
Djika menteri Jonkman ber- 

pendapat bahwa konpzsrensi itu 

harug berdjalan terus, maka Goed 
hart bertanja- apakah 11 wakil 
Bid jang... juk km tidak me. 
rupakan perwakilan jg. berat sebe 
lah, karena didalamnja tidak ada 
duduk wakil2 Progressieve Con. 
centratie, o 

MR. ALI BUDIARDJO DIUSIR 

DARI BANDUNG. 

Djakarta, 26 Pebr— Ane- 

ta mewartakan, bahwa penindjau 

Rep. dim konperensi Djawa Ba- 

rat, Mr. Ali Budiardjo (ketua ge- 

rakan plebisciet dan anggauia 

delegasi Rep.) pada hari Rebo 

atas permintaan polisi Bandung 

kembali ke Djakarta. 
Seorang djurubirjara Bid me- 

nerangkan, bahwa Mr. Ali Budi- 

ardjo diharuskan keluar dari Ban 

dung, karena ia tidak mempunjai 

izin utk tinggal dikota tsb. 

Pembesar2 Rep. di Djakarta me 

nerantkan akan mengadakan 

penjelidikan resmi tentang pera. 

turan polisi itu. 

BENESJ TUNDUK PADA ULTIMATUM 

KOMUNIS 
PRAHA, 26 Pebr— PM Tje chosiowakia 

paikan kpd presiden Benesj suatu rm 

djika daftar itu tidak diterima 

malam akan diperintahkan pemogokan umum, antjaman bahwa 

' tengah x i 

melumpuhkan ekonomi seluruh 

Dalam sebuah maklumat jang 

kemudian dikeluarkan presiden 

Benesj menerima daftar menteri2 

baru tsb dan mengabulkan pula 

permintaan 12 menteri non-ko- 

munis utk meletakkan djabatan- 

nja. Mereka ini minggu jl minta 

berhenti, dgn alasan bahwa me. 

reka tidak menghendaki Tjecho- 

slowakia mendjadi negara-polisi 

komunis. : 

Kahinst baru akan terdiri atas 

12 komunis, 4 sosial demokrat, 2 

partai rakjat dan 2 tidak berpar- 

tai, jaitu menteri LN Jan Masa- 

ryk dan menteri pertahanan djen 

deral Svobody. 

Sementara itu menteri Pene- 

Gotiwald menjam. 

daftar menteri? baru, dengan. 

maka mulai Rebo 

js 

negeri, 

rangan Kopecky berpidato diha- 

dapan 3 - 4001000 orang. Ia ber- 

kata, bahwa kabinet baru terdiri 

atas orang2 jg tunduk kpd ke- 

mauan rakjat, bukan atas peng- 

chianat2, kapitalis dani pedagang 

pedagang pasar gelap.” 

Mahasiswa2 jg hendak berde- 

monstrasi didepan istana preSi- 

den menentang komunis, diusir 

oleh polisi jg menggunakan Sen. 

djata. 

Semua djabatan pem. dan kota 

kinj telah diduduki kaum komu- 

nis. Partai Komunis segera mem. 

' 

bentuk lasjkar buruh Praha”, 

dibawah pimpinan Josef kan 

imemgdjukan pertanjaan2 dengan 3 
konperensi. .,.1a.. 

upaja USU 1 
prominja pada harj Selasa jdi » 

  

P3 

Ke nah Mr. Ali Bualarajo ig sebagai, Pe Kgnp “Dlawa.Barat III ditolak hadirnja kita meneliti alasan2 jang dikemukak. 
sdalah lama, lagu“jang memj 

23 2 ! ! TY £ 

TT. AGI satu Berisi Snp Mn : PN 
RP nat Aa “An |.jang teran, yi Iu UAD.€ Jasa demokrasi Pakan? NU 

ukakan Bld., Kesemu 
: Memang Iya Tania FA «panen “shah Aan na 4 

abistani, Gi benar djuga apa jang dikatikan .orang, bahwa de- 

     
    ji 1 g jan 3 “ 1 

itbih Tandjut. 

nok: Nederlangd. dan didaerah? djadj j 5 4 $ Tr Tel) C | i , lah. du Ap Jang sangat berbeda. Satu, sama lain Maa Anta an ang diduduki kembalisoleh Belanda dengan 
segala djandji2 muluk mereka m 
telah hidup kembali demok: 

engan segala hormat Uik 
ungkin den tidak i du Mpapenat ai tidak - mereka insafi 

tak banjak, bedanja dengan fascisme. « 
yang dalam prakteknja 

£ 

Kalay'diingat bahwa orang2 Yang mengemudikan Kindia 
Belanda sekarang 'ini untuk sebagian besar masih djuga orang 
orang dari ,tempo dulu', maka tak usah heran kita kalau sifat? 
Hindia-Belanda almalun tumbuh lagi. Karena mana bisa 
Ma NN ANN AA ta SE na bisa orang 
jang sudah mendjadi tua-bangka dalam pikiran kolonial dgan 
sekaligus meninggalkan sifatanja jang lamg itu, Mungkin se- | 
njum mereka bertambah manis, sekedar untuk menjesuaikan diri 
kepada keadaan, “Tapi kalau nanti kehendak mereka sudah sre 
tiapai seluruhnja, akan tibalah lagi maSa baik bagi para 
hial dichards”, kaum kolonial kolot itu. 

“Kita jakin segala perbuatan Bld itu selain hasil daripada pi. 
telan timbul djuga dari hati-takut, kiran tiada-insaf, 

.COlo- 

Takut | 

  

       

   
   

kalau2, Mr. Budiardjo sampai mempengaruhi djalannja Konpe. - ' E ni 

rensi, meskipun dia hanja hadir sebagai penindjau sadja. Begi- ! 
tulah kalau hati was-was, 

“Dari djauh kita hanja 
Hindia Belanda! | 

orang nonton dianggap iberbahaja. 
bisa menjerukan: Hidup demokrasi 

3 4 

Kn pn 

  

TANGKISAN KE-2 Mr. MOH. YAMIN 
| Perlatiwa 3 Djul.- 

JOGJA: 26 Pebr, — Lebih daripada kedua sidangnja H. 
sidang ke.3: Mahkamah Tentara Agung pada tg. 26 ini mendapat 
perhatian jang besar sekali dari umura, terutama kedua pengeras 

"suara diluar gedung Mahkamah dikerumuni/ oleh beratuswatus 

orang. 
and 

Segera sesudah dilaporkan, bah 
wa semua terdakwa hadir ketjuali 
Surip Surjoprasetyo, karena sakit, 
maka sidang dibuka pada djam 
8.45 pagi, Mr, Muh, Yamin di- 
persilahkan membela tangkisan 
nja jl. 

Yamin sungguh bukan Yamin, 
apabila dia menjetudjui begitu 
sadja keterangan Djaksa Agung 
tg, 23 jl. dimana dinjatakan, bah. 
wa dari. 17 pasal tangkisannja itu 
hanja 7 pasal sadjalah jang bisa 
dianggap exceptie, sedang jg. 10 
lainnja dinjatakan sebagai hal js. 

isjari-tjari. 

Dan ini dinjatakan dgn tegas 
pada permulaan pembelaannja, 
bahwa dia akan membelanja ..to 

' the bitter end” alias dgn mati 
matian. N 

Ini kali pembelaannja terdiri 
atas lebih dari 40 halaman, di- 
batjanja di, tempo IK. 3/2 djam, 

hanja sekal: mengaso Y» djam la. 

manja, karena tenggorokan tiada 

kuat lagi. 

Keterangan  Djaksa Agung 

pasal per pasal ditjobanja dile- 
mahkannja, sebentar2 dgn teka- 

nan Suara jg. mengerikan, orang 

mengikutinja dgn tenang. 
Akibat Linezadjati dan Ren 

ville dikupasnja habis2an, kemu- 

dian Yamin mengisahkan dan 

mengupas djalannja Revolusi In- 
Kionesia sedjak 17 Agustus '45. 

Yamin aniara lain berkata : 

jRevorusi Indonesia dirodakan 

mula2 dengan tidak mempunjai 

pedoman dan rantjangan. Dan 

kita djuZa mengerti bahwa tiap2 

Irevolusi akan padam apinja, apa- 

bia tidak ditarik oleh ideologi 

atau idee revolusi jang revolusio. 

ner pula. Didesak oleh kenjataan 
ini dan untuk memelihara revo- 

lusi Hu, supaja djangan padam 

sebagai tenaga raksasa jz. berku. 

rang-kurang, maka lahirlah usa- 

ha Cari otak intelegentzia Indo- 

nesia merantjang dan memifor- 

muleer segala tjita2 revolusi jang 

sesuai engan dasar2 segala 

revolusi sedjarah dan jang 
sesuai den keharusan revolusi 

Indonesia. Berhubungan dengan 

inilah kami merantjang bagaima- 

na mestinja susunan negara dan 

maSjarakat menurut ideal revo- 

yusis kami pantjanglah (lengan 

mengasah otak dan hati beberapa 

rentjana ekonomi, sosial dan ke. 

dudukan negara dalam dunia in-' 

ternasional: kami rantjanglah 

diatas kertas dalam kepala dan 
dalam hati berpuluh2 rantjangan 

perobahan untuk meruntuhkan 

rechtsorse (ketertiban-hukum) jg 
lama dan untuk menimbulkan - 

rechtsorde jang baru. Karena ke- 

Ea 

olah TN isa x 

1 

Pi Ne 

- 

'mauan proklarasi dari revolusi P3 
ialah mengnilanekan nasib dan 
orde kolonial dan menanam orde 
jang beralaskan kemerdekaan pe ' 
nuh dan bulat.” 3 
Mendjelang pk..1 siang Muh 

Yamin mengachiri pembelaannja | 
jang berapi-api itu dan jg. men- 
tjoba membuktikan akan tidak ' 
kompetennja Mahkamah untuk : 

& £ 
4 

ts 

mengadili perkaranja den per-, 
mintaan supaja Cia beserta ka. 
wan2nja segera dibebaskan dari 
segala tuntutan, | 

Xx "4 
Sesudah Yamin, maka Mr... 

Gatot seorang lari 4 pembela 
tampil kemuka untuk menjatakan 
.wraking”nja ja'ni, bahwa 3 ang : 
goia dari Mahkamah Tentara : 

Agung ja'ni Dj. Maj. Didikarta-  : 

sasmita, Dj. Maj. Sukarren Mar- 
todisumo dan Lt. Djenderal Su. . 
kono Djojopratignja dalam per. . 
kara ini tidak bisa dipertahankan 
kedudukannja sebagai anggota. | 
Sebab mereka itu dlm perkara ini | 
s€benarnja banjak sangkut paut-: 
inja dan den sendirinja tidak 
akan bisa bersikap netral. 

& 

Sesudah sidang ditunda RE 
djam, maka Ketua Mahkamah 

Tentara Agung Mr. Dr, Kusuma-  : 
atmadja mengumumkan, bahwa 
sidang akan Gilandjutkan pada . 
hari Kemis pagi tg. 4 Maret jad. ' 

Ea 

GENTING. ena 

Cairo, 26 Pebr— Sesudah 
terdjadi perebutan kekuasaan pe 
merintah di Yemen, jg menje. 
babkan pembunuhan radja Ye- 
men dan. dua puteranja, maka . 

keadaan dinegeri itu bertambah 
genting. Dikabarkan, bahwa pa. 

ngeran Ahmed, putera Sulung . 

almarhum radja Yemen, kini se- 
dang menjusun tentara utk me.  . 

lakukan perlawanan thd peme. “ 
rintah baru Yemen. 1 

Sementara itu Lembaga Arat 
IIgn menggunakan sebuah pesa- 
wat terbang militer Mesir me. 

njebarkan pamflet2 diatas Ye: 
men jg mengandjurkan kpd rak: 
jat supaja tinggal tenang. 

er —— 

1 'Djuru bitjara kement. IN PO. ' 
lonia di Warsawa menerangkan 
bahwa Gta-istimewa Polonia d 
den Hsag, Elmer, mulai 15 Pebr 
dipetjat. Elmer lebih dulu telai . 
minta berhenti, karena tak se 
tudju dgn politik pem, Polonis 
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# kepada SMUA dari usaha 

2 Seksi Bia lai: 

ar Negeri jang: melipuiliKe pn “ 
: LErIANY, | Dalam Negeri 

Barusan pajnorneitp Se Kang 
“Mikan meliput Kemenis 

       

  

man, Djawaran Ikepoksian 

   
   

   

  

   

masmuran, Kenangan, Pet 
Lean, Pekerajyaan Umum. dan 

kanan Rakjat, Seksi 
atan 

Puti Kemengerian2 Penyadjaran, 
Kesehatan, Agama dan umuk 

  

ban 
adanja Kabmes presidentie 
dudukan seksi2 . 
kerdja. itu mendjadi pentir 
rena pasang Sana 

dunintakan pe Sean Jebi 
dulu am. seba “itu, sebelumnj 

: dimpdjukan kepada sidang Pie 
no, sebagaimana diterangkan oleh 
Wakil Presiden Hatta dalam dja 

.wabannja atas pemandangan 
. Umum BP. jang paru lalu. 

3 ,-yAnt. 
4 Bi & " 

ALLAH AKAN MEMBERI 
PAN TOLONAA 

| JOGJA: 26 Pebr. SK” Er 
Mukattam” Mesir, Manna bah- 
“ya bangsa Indonesia adalah pen 

    

"Hn ja 

“duduk asli jang tinggal di T-do- 
nesia sedjak tarich dan sebelum- 

“ma. Adapun orang Belanda ada 
iah orang jang telah datang ke- 
negeri jang Sungguh kaja serta 
Gapat menguasai kesuburan ta. 
nahnja dan tenaga penduduk- 
nja”. 

»Dalam peperangan kedua jpl. | 
- Belanda iak sanggup memper. 
tahankannja dari serangan Dje- 
pang. Penduduk Irdonesia 170 
miliun, sedang rakjat Belanda 
umumnja 9 miliun”, 
“».Maka dari sudut manapun 

djuga, Belanda tak  mempunjai 
nak unyuk mendjadjah Indone. 

sia” 

»KTN telah Sapat membuat In 
Sonesia dan Belanda menekan 
perdjandjian gentjatan perang, 
tiba2 ada kabar jang mengaia- 
kan, bahwa gentjatan perang ti. 
dak memuaskan Belanda”. 
Dimuka bumi ini ada Lemba- 

ga Bangsa2, ada Mahkamah Pe- 
ngadilan Internasional dan bang 
sa2 didunia ini “mempunjai ,,Pu- 
blic Opinicn”. Maka atas dasar 
apakah dari asas2 tsb. dan hu 
kum manakah menghalalkan 70 
miljun - djiwa - tunduk kepada 9 
miljun? Bukan lembaga, peratu. 
ran dan undang2, tetapi kapal 
terbang, tank dan meriam dil jg 
menghalalkan. Setelah ini me- 
reka meminta ketenteramam 

Tetapi Allah akan memberi per 
tolongan pada bangsa2 jang di- 
perhamba dan didjadjah. Dan 
ini akan datang dgn segera”. 
demikian , El Mukatiam” menu- 

rut NN Ana 

MADJALLAH ,LENS”. 
Telah sampai pada kita sebuah 

madjailah bergambar ,,Lens” na. 
manja, jang diterbitkan oleh 
»Ipphos” . Saidan Jogja. 

1 Sampulnja Gitjetak dua warna 
dengan kertas halus buat dja- 
man sekarang boleh dikatakan 
mewah, Pemimpin redaksinja 
sir Wonohito dan sir - Manasi 
Sophiaan termasuk golongan war 
:yawan jang terkemu 

Isi “karangan2-nja “Jumajan. 
Typografie atau tjara mengatur 
tehnik tjetak, bukan Suatu tion- " F 
toh jang baik dari kesanggupsn 
bangsa kita 
Gambar.gambarnja ' -banjak, 

tjuma sajang Sekali tidak begitu 
terang, sehingga Orang jang me 
iihat bisa mendjadi Na Kita 
harap “nomer 2 mendj “Ya. 

|. bih baik dan Ha Naki ka 
1. Bekali terbit, tetap terbit”. 2, 

AJ 

 K Fonds Kemerdekaan Indonesia 
di Madiun menjumbangkan uang 

dan Gabungan Mahasiswa ma- 
sangka ia 
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   dagang &i- Jong. X, l 

     
   

"dj Jogja 
Catangannja 

usai mengitadap 

   - bai raja 

2 opsir 
Wk. 

  
Selain ibu merekapun kabaraja 

akan -mendjumpai Yangiima Be. 
“sebuah Kiu akan gerdang 

Nay Dan 
   

   

    

   

   

Ireng ah, 46 Peor— Baru? 
  

Im telah tiba di Pandiatari-ki- 
rab 1 km. dat garis Status:gud 

daerah Banjumas, opsir pempban- 
bu KEIN, Majoor Biewart (Ingge. 

ris) tgn maksud | akan tinggal 
" Semunggu lamanja disana vik me 

njelidiki” pengakuan Belanda jg 
mengatakan masih adanja TNI 
Gisebelah barat garis 'status.guo, 
kesukaran hijrah dan Xeluarza- 
nja, pos2 polisi didaerah jz di 
demiliterisir. Gan pengiriman ha- 
han2 makanan. Ia diantar oleh 
Kapten Muso dam polisi keama- 
nan. — Ant. 

a —— 

"- MENINDJAU BANTEN. 
SERANG: 26 Psbr. — Pada tg. 

23 jL telah tiba gi Serang (Ban- 
te1) utusan Konsul Tiongkok da- - 
ni Djakarta. Rombongan tsb. se 
lain wakil Palang Merah Tiong- 
hoa terdapat djuga wakil dari 
CHTH Djakarta. Rombongan itu 
di Serang dijerima oleh Mr. J. 
Adiwinata dan Kjai H. Achmad . 
Chatib seria para wakil golongan 
Tionghoa. 

Selandjutnja rombongan s5. 
menindjau Pandeglang dan Rang 
kasbitung. 

pn 

VAN DER PLAS GIAT. 
Dj. Timur 26 Pebr— Berhu. 

bung dgn gagainja usaha Belan- " 
da utk membentuk ,,Negara Dja- 
wa Timur” den melangsungkan 
konpgrensi di Gedung Nasional 
Surabaja  baru2 'ini, 
Plas selalu berusiha melandjut: 
kan usahanja dgn mengundjunsi 
kjai2 jg berpengaruh. Pada ts. 
9, 10 dan 11 jl, van der Plas me-. 
ngundjungi Pasuruhan, Probo- 
linggo dan Lumafjang. —Ant. 

R4 weni di Pada Hari 

Van der 

(akan. mengadakan Mukta- 
mar dargrat- js. IIL di Solo jg. 
akan 
kilnja Sa Wap2 Wetanga — 

ag NASA A 
AS Pada hari Minggu sare ts. 29 
ini, Mrs. Molly Y 
ngadakan causeris tentang par. 
tai2 -politik luar negeri dimasa . 
perang 'atas usaha HMI, ber 
menara digedung Gadjah Mada" x 

x 
AK Untuk menjambut teryjapainja fusi antara IPI dan SMi men. Gjadi IFPI, maka bada tg. 24 

x 5090 pengungyy T Fira jang berada didaerah Surakarta telah minta kembali ketempat asal me 
reka masing2, ke Malang dan Su 
rabaja, -djuga ada jang nun 
ke Tiongkok. 

xXx 

'K Pemuda “Demokrat Indonesia 
mengirimkan surat kepada pe. 
muda2 di NIT dgn' perantaraan 
Goodwill Mission NIT antaranja 
menjatakan terima kasihnja atas 
perdjuangan pemuda2 disana, 

Putusan Kengres Wanita 

Ka. 
   

  

  

  dikundjungi 4 orang was 3 

Bondan akan me- ' 

- 

jl. 
“Sellgyh beladjar di Madiun me- 
nsadakan rapat Oigelanggang 
Tukbuntung, 

1 

AN Bata Redaksi 

“Kabarnja semua 

ini Adaa maka saja risa 
je. najk mobil itu. Kana 

ng melakukan kewadjibam 
Fan 
- Tapi apa ig. terdjadi tuan ? 
Saja sering lihat ada penganten 
batu jg. i-seri naik mobil. 
Apakah “Pemerintah kita itu 

i (begitu baik budi, sehingga sering? 
mengawinkan pegawainja djuga ? 

Bagaimana ini PAD.? 

' Ne Terima kasih. 

Suhodo — — Jogja. 
5 Tr —O— 

INGGERIS SEDIA MEMADJU. 
|. KAN SOAL KAN : 

LONDON: 26 Pebr. —' Pem. 
Inggeris bersedia “mengadakan 
perundingan dgn Argentinia dan 
Chili utk memadjukan soal kepu- . 
lauan Falkland dilautan Antarti 

.ka kehadapan mabkamah agung 
internasional. Demikian kata 
menteri LN Inggeris Bevin dalam 
madjelis rendah. Ini dikatakan. 

nia, Tana djurubirjara ' ke- 
ment. LN Inggeris menjatakan, 
bahwa pengumuman presiden 
Chill “jg, menegaskan negara2 
Amerika. Selatan akan ' mendu- 
duki daerah2 Antartika, sbg pro. 
vokatif.- —Ant.-UP, 

Kalimantan. - 
JOGJA: 26 Pebr, — Kongres Wanita Kalimantan pada thr 

17-20 Pebruari '48 di Kandangan memadjukan resolusi sbb,: 

Mendesak Pemerintah agar se 
lekas mungkin memeriksa Can 
mengadili tahanan politik, dan. 
bilamana ternjata mereka itu ti- 
dak bersalah atau tidak terang 
kesalahannja, selekas mungkin 

1 erel 12 Gihebaskan, Selain me- 
resolusi konggres dju- 

« ga mengambil mosi Sang maksud. 
nja sbb.: 

1. Supaja Pemerintah mengha 
agar 

kerdja bersama 'berdasarkan de- 
puskan ,Staag van Beleg” 

. wanita diminta, supaja Pemerin- - 

3. Untuk memadjukan pembe. 
rantasan buta huruf dikftangan 

tah mengadakan penilik sekolah 
dan Badan Pengudji terdiri atas 
kaum wanita, 

4. Ditiap2 daerah. supaja di- 
: tempatkan dukun beranak jang 

mokrasj antara Indonesia dan Be 
janda dapat terlaksana. ' 

dipergunakan sebagai 
penghantar disegala lapangan. 

  

Kepada para anggauta Badan 

PENGUMUMAN. 
Demak diminta supaja memberi taukan alamatnja kepada Kan- 
tor Kabupaten Demak Bagian Otaoncom di. Tandjungmodjo 
Kudus, selambai-lambatnja. pada tanggal 15/3-1948.- 
Pemberian alamat itu dapat dilakukan dengan surat atau da- 

tang sendiri pada kantor tersebut diatas. 

Perwakilan Rakiat Kabupaten 

Pos 

Tandjungmodjo, 12.2.1948.. 

Bupati Demak:"     

  

  
2-153. z AN DJOJOSOEDARMO. | - 

27 Sbb ohsreato »MEKARSARI 
RIBUT MUDA — A. RACHMAN 

Pebr. '48 dalam: nIBOE SATRYA" 

Extra vaganza istimewa 
1 . : HINDIWATI 2 Croner: P. MARDJO - J MARY de GEER dil 

    

  

SETELENG 

     

  

     | 2455 Buka diam 

. Seniman indonesia Muda 
: Dari RESOBOWO 

SOEROMO 
ZAINI 

di Pata Sonobudojo. Tg. 29 Pebruari :- 7 Maret 48 

SENI kLUxXiS 

      9 pagi - 6 sore. 
   

  

  

SEGERA TERBIT : 
: Hukum Tata Nasara R.I. 

dalam Wasa Pegalihan 
oleh: Mz. ASSAAT, ketua K.N.I. - PUSAT 
  

— SEDANG DIKERDJAKAN: 

  

202 

  

“ Pers dan “Journalistiek 

(oleh Mr. SUMANANG 

an 

2. Supaja bahasa Indonesia 
bahasa 

beridjazah, agar dengan demiki. 
an tingginja angka kematian ba- 
ji dapat tertjegah. 

“Agar ditiap2 polikliniek di. 
adakan tempat pengobatan jang 
tersendiri untuk para kaum wa. 
nita, dimana perawat2 wanita, 
melakukan kewadjibannja. 

1 $ " —Ant. 

   aan 

j kendaraan 
1 bermotor jg, ada sekarang ini ada 1 lah kepunjaan Pemerintah, Kalau 

“PENGUMUMAN: 
. mulai ig. 25-2-48, stempel Secretariaat B. P. M. R. Jog- 
“Jakarta jang siah hanja jang berbentuk bulat: digaris 
tengah tertulis: —B: P- M. R. 

de SECRETARIAAT 

: Secretorigat B.P. M R. Jogjakarta. 

Neta 
Diwaktu “pembelaannja Mr. 

Gatot menjinggung, bahwg dim 
waktu i banjak djenderal ,.da- 
dakan”” jang artinja" 

sekonjong2. Memang ada sedikit 
banjak benernja, Tjoba lihat, 
selama revolusi ini berapa sudah 
js. tidak djadi : pemimpin seko- | 

ko- | 
« TUpsi sekonjong2, dan 1001 seko- 

njong2, miskin sekonjong2, 

njong2 lainnja 
djuga kawin lagi 
konjong2. 

: Ag 
Kita Ang bahwa tentara kita/ 
Ne datang dari kantongang 

i disiplinnja. Di Delang/. 
gu an rumah jg. sekarang 

lagi, termasuk 
dgn Se "oo... 

| mereka diami tiap hari di-pel, di- 
s€krop bersih, tanaman2 rumput 
disabit hingga rumah jg. dulu ti. 
dak berupa rumah lagi, sekarang 
mendjadi »utih bersih. 
Sungguh satu tjontoh js. harus 

ditiru oleh tentara, badan2 per. 
djoangan dan laskar lainnja....... N 

ATLETIK DAN PENTJAK 
- Solo. 

Soto Pan un Untuk 
mela berdirinja 
PORI, di Selo Na hari Rebo 
ini diadakan perlombaan &tlstik 
dan pertundjukan pentjak. 
Olah-raga itu mendapat psrha 

tian dari wartawan? Luar Negeri 
jg memerlukan ambil gambarnja. 

  

Bertungngon - 

C. SITOEMEANG 
S ON. SIMAMORA 

Purworedio 
2-1SI “Bogor 

Didjual se : idjual segera. 
Y mesintulis langewagen uk. 60 
»Remington“ 92. Keada'an baik. 

Dapat dlihst di: , CARIOCA", 
dj. Toegoe 2. 2-49 

Batia Gan ikuti tiap padi sk. 

.Nasional" 
Harga Langa. 1 bulan R 17.59. 

  

  

  

    

  ni 

oleh: 

oleh: 

2- 152: 

KURSUS POLITIK UMUM 
Soal? penting dalam kursus-politik-umum pada heri Minggu 
t 29 Februari 1948 di Istana Presiden, diantara lain : 

1, Apakah arti pembangunan dan bagaimanakah 
mendjalankan pembangunan 

J.M. MENTERI PEMBANGUNAN 
DAN PEMUDA 

.2. Persamaan? antara perdjoangan Muhatm c 
“ Gardhi dan pendonngan lu kita 

SUPENO. 

ENG TOMO. 

Kementerian pakta 1 
  

Ia 

(Oleh: 

2 

"Pemsebitan Istimewa ! Harga R 10— 

” SERIGALA KELABU dari ANGORA" 
Dali Masiara) 

Nan Kemal Pasha menerdjang Imperialisme: Alamat : Ming. 
guan ,,Djiwa Islama”, Margomuljo 10 - Jogja. 2 2156 
  

ke perindustrian nasiongl, 

kita.           
i dang 2 

Dang Pu) 

USAHA NASIONAL 
Sebagai usaha utk memadjukan keradjinan rakjat mentjapai 

mulai sekarang kita mengadakan 
bahagian pendjusian kertas-merang halus. Kepada kementerian2 
dan badan? jg ingin memesan sena, dapat Ken dgn - 

Kertas-merane.putih ukuran 40 x 64 seriem: harga-R. 340.-—, 

: MAPAN, PENERBIT "NASIONAL 

Tamala 

ina 

  “Bhs. Pagar — Nee 

  

djenderal 

     

   

     

 


